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Milí čtenáři výroční zprávy,
v letošním roce mně poprvé po dvanácti letech fungování naší organizace připadl úkol napsat pár slov úvodem. Pře-
mýšlení nad ním mě přivedlo k myšlence začít krátkým aforismem:
„Zkušenost není to, co se nám stalo, ale co uděláme s tím, co se nám stane.“
Ne všemu, co se děje kolem nás i v nás samotných, rozumíme, ale myslím, že se mohu odvážit říci, že jsme se  
v mnoha oblastech za ta léta posunuli kupředu a více a v širších souvislostech rozumíme práci, kterou děláme. Za dobu 
existence organizace se v ní  vystřídalo sice jen jedenáct zaměstnanců, ale převážná většina pracovala s velkým nasa-
zením, obětavostí a odhodláním profesně se zdokonalovat v práci, kterou dělají. Společně i každý zvlášť jsme nabírali 
zkušenosti, znalosti a podle svých možností a schopností čelili obtížím.
V začátku roku jsme se ocitli v dost těžké finanční situaci. Nedostatkem financí byla poznamenána jeho celá první 
polovina. Přistoupili jsme tedy k organizačním změnám a nakonec se nám podařilo celou situaci zvládnout a díky pra-
covníkům jsme poskytovali služby beze změny. 
Rok byl náročný rovněž na rozhodování, kudy se máme vydat – jestli udržet stávající stav (tedy jednu registrovanou 
sociální službu) nebo se odhodlat a vykročit do ne zcela „probádané oblasti“ služeb následné péče a požádat o regis-
traci této služby pro rok 2014. Nakonec jsme se vydali touto cestou a udělali strategické rozhodnutí, jehož důsledky, 
jak pevně doufáme, v budoucnu zhodnotíme pozitivně. Ale o tom více až v příští výroční zprávě…
Rok 2013 nebyl jednoduchý a o to více si mohu uvědomovat, jak potřebujeme pomoc mnoha lidí, kteří jsou uvnitř i 
vně této práce. Jsem vděčná za všechny, kdo jste se třeba jen letmo dotkli naší činnosti a podpořili nás penězi, darem, 
slovem, zájmem či modlitbou. 
Velmi si vážím vás, kteří se o naši práci zajímáte dlouhodobě a i po těch letech stále spolu s námi věříte, že práce, 
kterou děláme, má smysl. 

Mgr. Miriam Hurtová, ředitelka, členka výboru Občanského sdružení NA CESTĚ

čobčanské sdružení na cestE

výroční zpráva 2013

úvodník



2 výroční zpráva 2013

šNA CESTE



3

Poslání
Posláním Občanského sdružení NA CESTĚ je pomáhat mladým lidem aktivně a plnohodnotně využívat vol-
ný čas a napomáhat ke zdravému vývoji mládeže v oblasti duchovní, duševní a materiální. 

Údaje o organizaci
Název organizace: Občanské sdružení NA CESTĚ 
IČ: 70640548
Vznik: 11. 9. 2000
Sídlo: Palackého 138, Vsetín
Telefon: 571 412 164/775 677 887
e-mail: centrumarcha@centrumarcha.cz
Web: www.centrumarcha.cz
Provozní bankovní účet: 183095056/0300
Dárcovský bankovní účet: 2400581157/2010

Zaměstnanci v roce 2013
Miriam Hurtová
Petra Kovářová
Petr Mikuš
Sandra Petrušková
Zdeňka Hevyjánková
Karla Daňová
Průměrný přepočtený počet pracovníků na hlavní pracovní poměr za rok 2013: 3,8 úvazků.

Po celý rok 2013 jsme nejen hledali cesty, jak zachovat 
provoz nízkoprahového zařízení při dalším snížení dotací 
a jak využít další zdroje k financování činností sdružení, 
ale také nakolik a jakým směrem se rozvíjet.
S očekávanou platností nového občanského zákoníku jsme 
řešili, zda využít možnost trvající jen do konce roku 2013 
a změnit právní formu občanského sdružení na obecně 
prospěšnou společnost (při zachování IČ). Výbor dospěl 
k závěru, že změnu neprovedeme. To znamená, že od 
1.1.2014 se naše organizace automaticky stala spolkem. 

čobčanské sdružení na cestE

výroční zpráva 2013
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Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum Archa je poskytovat mladým lidem bezpečné 
prostředí, podporu, prevenci a pomoc pro zdravý rozvoj jejich osobnosti.
V praxi to znamená, že se různými způsoby snažíme, aby mladí lidé ze Vsetína a nejbližšího okolí ve věku od 15ti let 
našli v našem zařízení bezpečný prostor, ve kterém by se mohli svěřit se svými problémy, mohli rozvíjet své schopnosti 
a dovednosti a dostali podporu ve svých pozitivních rozhodnutích. Nabízíme prostory, vybavení, ale předně pomoc, 
radu odborných sociálních a pedagogických pracovníků, vše v souladu se Zákonem o sociálních službách.

Provozní doba
PO 16:00 – 21:00
ÚT 16:00 – 21:00
ST 16:00 – 21:00
ČT 16:00 – 21:00 

Pořádané akce 

Datum     Akce
15. 3.     80. léta na „lodi“
20. 12.     Poslední den na „lodi“, koncert
Celoroční turnaj ve stolním fotbale Archa Cup

Během tohoto roku zařízením prošlo více než 140 mla-
dých lidí, z nichž někteří byli stálí návštěvníci, jiní se 
účastnili jen jednorázově pořádané akce nebo se přišli 
do nízkoprahu poradit či požádat o pomoc.

Počet uživatelů služby: 87
Počet individuálních intervencí: 797
Počet skupinových a interdisciplinárních intervencí: 71
Počet kontaktů: 2 166

čobčanské sdružení na cestE

výroční zpráva 2013
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Celoročně jsme spolu se všemi pracovníky hledali cestu, jak dílčími způsoby změnit fungování nízkoprahového zařízení, 
protože se změnou skladby návštěvníků se mění i požadavky na to, co by mladiství chtěli v Arše dělat. Sedm let jsme 
pořádali každý týden pravidelně školu dj-ingu, kde se učili mladí lidé mixovat hudbu pod vedením zkušeného DJ. Letos 
jsme pro menší zájem od pravidelných setkání upustili. Po rozhovorech s mladými lidmi jsme dospěli k názoru, že bude 
dobré zprovoznit zkušebnu. Podařilo se nám sehnat finanční prostředky na její vybavení hudebními nástroji a zkušebna 
k naší radosti, ale především k radosti návštěvníků, funguje.

V době 21. století, kdy mládež zná převážně jen telefony, internet a sociální sítě a zapomíná na to, co jsem zažil ještě 
i já, například když jsme se chtěli vidět, museli jsme pro sebe navzájem dojít a podobně, je dle mého ARCHA jedno  
z TOP řešení. Nabízí možnost se scházet, řešit volný čas, který lze trávit opravdu jinak než doma u PC nebo s krabičkou 
cigaret nebo i něčeho horšího… A co víc, můžeme se tady naučit řešit závažné životní situace, ale i ty běžné, kterých 
je nespočet… Zkrátka ARCHA nám dává možnost a pomocnou ruku, abychom žili a ne přežívali. 

Chlapec, 22 let

Trávím zde volný čas a učím se vycházet s lidmi.
Chlapec, 20 let

Je to místo, kde si mohu odpočinout od práce, kde si mohu vyčistit hlavu.
Chlapec, 21 let

Jednoho dne jsem dostal od Sany otázku: „Co pro tebe znamená ARCHA?“ Protože bylo těsně před zavíračkou, tak 
jsem nad tím přemýšlel po cestě domů. Byla jasná obloha, bez mraků – sem tam se blýskla hvězdička. Hlavou se mi 
honila spousta nápadů, které bych vám rád ve zkratce pověděl: Archa pro mě znamená hodně. Je to místo, kde se 
dá relaxovat, pokecat s přáteli, zahrát hry, popřípadě se svěřit se svými problémy a hlavně je tu suprově vybavená 
zkušebna, kterou v poslední době navštěvuji pravidelně. Je to pro mě místo, kde se cítím bezpečně a hlavně se můžu 

výroční zpráva 2013
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umělecky rozvíjet, což byl pro mě od malička velký sen. A samozřejmě tu jsou super zaměstnanci, ke kterým patří 
Miriam, Sany, Lída a Meke, bez kterých by to prostě nešlo.
PS: Milá ARCHO, patří Ti velké MERCI & JE T´AIME!!! :-* Děkuji

Chlapec, 20 let

Archa pro mě znamená bezpečné útočiště, kde mohu být sama sebou, kde mohu hledat lidi, se kterými si rozumím  
a mohu jim věřit. Chodím zde velmi ráda a jsem moc šťastná, že je Archa i na Vsetíně. Děkuju.

Děvče, 15 let

Archa je skvělá, baví mě hrát stolní fotbal a lidi. S pracovníkama se mi dobře povídá. Mají krásné víkendovky.
Chlapec, 23 let

Jedno z mála míst na Vsetíně, kde si odpočinu, popovídám a alespoň na chvíli uteču od temnoty a našeho světa. Občas 
se setkat s fajn lidma, popovídat si se Sany, s „Ledovcem“ ;) a ostatníma.

Chlapec, 21 let

Rok 2013 utekl jako voda. Můžu si dovolit to konstatovat, protože už je to nějaký ten pátek, co jsem tady, v Arše. 
Chtěla bych popsat své zážitky a pocity z toho období. Každý si může pod mým konstatováním představit něco jiného, 
ale myslím si, že pocit a představu o průběhu roku budeme mít nakonec stejný. Loňský rok byl dravý, rychlý, energic-
ký, občas až šílený v tempu a zápalu. Jedním slovem byl to frmol. Od aktivit, které rozvíjejí různé dovednosti našich 
uživatelů (volnočasové aktivity, výtvarné workshopy, hudební dílna, příprava na divadelní benefici), přes aktivity, 
které uživatelé využívají cíleně (rozhovory, pomoc s přípravou do školy), a také účasti na akcích konaných mimo naše 
zařízení (víkendové pobyty, jarmarky) až k přemýšlení a hledání nových možností, jak přitáhnout nové uživatele. A já 
se toho všeho měla možnost zúčastnit. Díky.

Bc. Sandra Petrušková, sociální pracovnice

čobčanské sdružení na cestE

výroční zpráva 2013
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Součástí působení Občanského sdružení NA CESTĚ při práci s mladými lidmi jsou i přednášky a besedy, 
pořádané pro žáky středních škol a starší žáky základních škol.

Témata přednášek:
• Šikana 
• Alkohol
• Nikotin
• Závislost
• Komunikace
• Role muže a ženy
• Prevence HIV/AIDS

Mladí lidé mají v současné době přísun velkého množství informací. Tlačí se na ně z různých stran. Souvisí to vesměs  
s možnostmi nových médií, k nimž se řadí internet. Selektovat informace a správně si vybrat hodnoty pro budoucí život 
není lehké. Program Křižovatky se snaží nevtíravou formou nastínit roli jedince ve společnosti a připomenout nežádoucí 
patologické vlivy, které na mladého člověka mohou „číhat“.

Počet oslovených žáků: 967
Počet spolupracujících škol: 8
Počet přednášek: 50

Cílem nabízených besed a přednášek je formovat životní postoje žáků 
a předávat jim pozitivní hodnoty, chránit je před rizikovým způsobem 
života, vést k osobní zodpovědnosti za svá rozhodnutí a svůj život, 
motivovat k dobrému, ke změně postojů.

čobčanské sdružení na cestE

výroční zpráva 2013
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Pomocí interaktivních přednášek a besed jsem se snažila žákům a stu-
dentům sdělit, co se skrývá za životem s omamnými látkami, jaká 
negativa to může do emocionálního a praktického života přinést nebo 
jaké nástrahy přináší nevázaný sex a jak s tím může souviset nemoc 
AIDS. 
Do programu Křižovatky, který je vlastně souhrnem preventiv-
ních primárních programů, patří také vedení ke zdravým vztahům 
mezi jednotlivci a kolektivem. Důraz jsem kladla na stmelování ko-
lektivu, kamarádství a připomínala roli muže a ženy ve společnos-
ti. I když se hranice společensky uznávané normy ve vztazích zase  
o krůček vychýlila od křesťanských zásad, věřím, že má smysl v pre-
ventivních primárních přednáškách pokračovat. V hlavě mi vyvstává 
jeden biblický verš: „Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, 
čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po 
ní šlapali.“ Proto považuji za potřebné a smysluplné program Křižovat-
ky i nadále realizovat.

Mgr. Bc. Petra Kovářová, lektorka preventivních programů

Preventivní programy probíhají na školách nebo se uskutečňují přímo  
v prostorách Centra Archy. Druhý způsob má svou nespornou přednost 
v tom, že se žáci v rámci programu seznámí s prostorami Archy a v pří-
padě další návštěvy již nemusí překonávat ostych a obavy z neznámého 
prostředí. Ve druhé polovině roku 2013, kdy jsem do tohoto programu 

výroční zpráva 2013
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nastoupil jako lektor a přebral práci po Petře Kovářové, byly školami využívány v podstatě dva druhy programů: 
programy zaměřené na prevenci závislostí a programy týkající se komunikace a řešení konfliktů. Přestože žijeme  
v období rozvinutých informačních a komunikačních technologií, je zřejmé, že mnoho životních problémů a traumat 
je způsobeno uzavřeností a neschopností komunikovat o svých pocitech a nedostatečnou schopností řešit konflikty  
v rodině, ve škole, s kamarády tváří v tvář. 
Je více než jisté, že nestačí žákům předávat pouhé informace, co je správné a co ne, ale jde především o používání 
takových metod a vytváření takových situací, ve kterých jde o prožitek, o vlastní aktivitu žáků a studentů. Mou 
snahou bylo vtáhnout žáky do aktivní spoluúčasti na programech, proto jsem v rámci programu využíval různé 
formy práce se skupinou jako např. interaktivní hra, řízená diskuse nebo řešení modelových situaci. Výsledkem 
pak byl upřímný zájem žáků, jejich otevřenost a ochota komunikovat o tom, co je trápí, a hledat řešení. 

Ing. Petr Pala, lektor preventivních programů

Dne 9. 1. 2013 jsme měli besedu o kouření s paní Petrou Kovářovou z Archy. Já bych nikdy nekouřila, ale teď už 
to vím definitivně. Dozvěděla jsem se, jaké jsou následky kouření. Rozhodně bych nechtěla být závislá na cigaretě  
a omezovat tím sebe i své okolí. Člověk nekuřák je mnohem zdravější.

Děvče, 13 let

Fakta o kouření mě velmi překvapila, hlavně o tom, co se děje v těle, když člověk kouří. Teď už víme, proč ne-
kouřit.

Děvče, 13 let

čobčanské sdružení na cestE

výroční zpráva 2013
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S novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která vešla v plat-
nost začátkem roku a která upravuje mimo jiné práva a povinnos-
ti pěstounů, připravilo Město Vsetín pro pěstounské rodiny nabídku 
vzdělávacích programů a dalších návazných služeb. 

Při zajišťování některých služeb pro pěstouny začalo Město Vsetín spolupra-
covat také s naší organizací prostřednictvím oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí. Byli jsme osloveni, abychom vytvořili nabídku programů pro mladistvé ve 
věku 15 - 18 let. Tyto programy jsou jednou z možností, kterou mohou využít 
pěstounské rodiny v rámci odlehčovacích služeb. Naše nabídka byla pestrá, od 
víkendových pobytů po návazné besedy a workshopy na daná témata. Nako-
nec byl největší zájem o víkendové pobyty a následná povíkendová setkání. 
Uskutečnili jsme tři víkendové pobyty na chatách v okolí Vsetína a jeden pě-
tidenní prázdninový pobyt na Slovensku. Každé setkání mělo své nosné téma 
a spolu s připravenou zážitkovou hrou vedlo mladé lidi k zamyšlení nad pro-
blémy jejich vlastních životů a nad tím, jak by se jim dalo čelit nebo jak by se 
daly řešit. Proběhly tyto programy:

• Stopař aneb za čím se ženeme – hodnoty v životě člověka
• Pevnost aneb hradby v nás a kolem nás – téma vztahů mezi lidmi
• Hranice aneb každý má svůj Everest – otázky nad tím, jak zvládáme těžké životní situace
• Vztahy aneb holky z Venuše a kluci z Marsu – co mají holky a kluci rozdílné a jak spolu komunikovat

čobčanské sdružení na cestE

výroční zpráva 2013
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S Občanským sdružením NA CESTĚ spolupracujeme již několik let v oblasti 
prevence kriminality, v záležitostech konkrétních dětí a v poslední době pře-
devším v oblasti odlehčovacích služeb pro pěstounské rodiny. 
Děti z pěstounských rodin se účastní víkendových akcí, které jsou pro ně při-
praveny vždy s nějakým zajímavým tématem. Akce si chválí, jsou spokojené, 
rády se zapojují do her, jež je směřují k dalšímu rozvoji a podněcují k jinému 
způsobu myšlení. Děti, které jsou do programu zapojeny, se při šetřeních  
v rodinách ptají, kdy bude další pobyt, a je zřejmé, že se na víkendové akce 
s Archou těší. Pěstouni si rovněž víkendové akce chválí, vzhledem k nelehké 
výchově přijatých dětí tento čas využívají k načerpání nových sil.
Sami jsme se účastnili promítání a vzpomínání na týdenní pobyt dětí na Slo-
vensku, poznali jsme, že děti s nadšením vzpomínaly na kolektivní prožitky, 
na vysokohorskou turistiku, kterou některé zažily poprvé.

Mgr. Pavla Hrbáčková, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

výroční zpráva 2013
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Víkendovky se mi líbily. Jsem rád, že jsem potkal nové lidi. Hry byly bezvadné, 
hlavně ta poslední a Slovensko. Výborná strava, dobré ubytování. No prostě 
úžasné zážitky.

Chlapec, 16 let

Víkendovky se mi líbily a klidně bych si je zopakovala znova a nejvíc Sloven-
sko a to, jak sme slaňovali no a programy se mi taky líbily no a dobře se tam  
s váma povídá o všem. Lidi jsou v poho, mně se osobně ty víkendovky moooc 
líbí.

Děvče, 16 let

čobčanské sdružení na cestE

výroční zpráva 2013
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V posledních letech pociťujeme, že potřebujeme hledat nové cesty, jak obstát, správně a pružně reagovat na rychlé 
změny ve společnosti, zákonech i v potřebách těch, kterým sloužíme, jak růst, zesílit a nacházet další zdroje financo-
vání. Právě tyto úkoly má na starosti nová pracovnice Karla Daňová, zaměstnaná v Občanském sdružení NA CESTĚ od 
poloviny roku 2013, která k tomu říká:
Pozvání k návratu do sdružení NA CESTĚ, kde jsem před pěti lety pracovala, bylo 
pro mě ctí, překvapením i výzvou zároveň. Do konce roku euforie z nečekané 
změny poněkud opadla, jistota, že jsem volila správně, však trvá. Je před námi 
dlouhá cesta, mým přáním je, abych na ní nezavazela, ale budovala.

V půlce prázdnin nás překvapila výzva Zlínského kraje k obsazení ambulantních 
služeb pro osoby trpící závislostmi. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě pracujeme 
právě s těmito osobami a chceme jim nabídnout více než jen možnost pobýt  
v Arše, přihlásili jsme se a tendr vyhráli. Po registračním maratonu jsme tedy od 
1. ledna 2014 poskytovateli registrovaných ambulantních služeb následné péče 
pro osoby trpící závislostmi ve věku 15 až 35 let. Nazvali jsme je symbolicky 
MOSTY, neboť prostřednictvím služby chceme doprovázet na cestě od závislosti 
k abstinenci.
Od prosince, i když zatím bez nákladů, realizujeme projekt Cesty k rozvoji a růs-
tu. Má nastartovat potřebné změny, podpořit fundraising, nachystat podmínky pro 
rozjezd drobné podnikatelské aktivity, vytvořit prostor pro diskusi o dalším smě-
rování organizace. Pochopitelně v centru pozornosti projektu jsou potřební, dojde 
také k rozšíření služeb následné péče o osoby trpící duševním onemocněním, jako 
jsou poruchy příjmu potravy, lehčí formy depresí, ale i úzkosti a neurózy.

výroční zpráva 2013

nové cesty...
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Velkým povzbuzením pro mě na podzim byl příběh nového kotle pro Archu. 
Na začátku topné sezóny zkolaboval ze dne na den starý plynový kotel. Nača-
sování však bylo dokonalé: den nato zasedala správní rada Nadace ČEZ, kam 
jsem asi měsíc před havárií podala žádost o grant. Je téměř jisté, že informace 
o ohrožení provozu Archy kvůli kotli pomohla při rozhodování správní rady Na-
dace ČEZ a grant jsme získali. Spolu s darem Lékáren PharmDr. Hanáka jsme 
měli celou potřebnou částku rychle k dispozici, a tak to, co na začátku vypa-
dalo hrozivě, se rychle změnilo v požehnání. Těším se, že podobných příběhů 
budu ve sdružení zažívat více.

Ing. Bc. Karla Daňová, projektový manažer

A čím jsme žili na přelomu roku? Nečekanou akcí bylo zapojení v Dětském vá-
nočním městečku na Vánočním jarmarku 19. a 20. prosince, kam byla Archa 
přizvána ke spolupráci. Byla to skvělá zkušenost a pěkná akce, byť časově ná-
ročnější, než jsme na počátku předpokládali. Avšak to hlavní na přelomu roku 
byla příprava první benefiční akce, netradičního divadla s názvem Cesty srdce. 
Ředitelka sdružení napsala scénář, který protkala citáty z Exupéryho Citade-
ly, písničkami v podání naší kapely a pantomimou s videoprojekcí. Zapojení 
návštěvníci Archy měli najednou zodpovědný úkol a ne všichni a ne vždy to 
v klidu zvládali, ale všichni se těšili na okamžik, až to, co společnými silami 
secvičují, předvedou veřejnosti. Ale o tom už se dočtete v další výroční zprávě, 
neboť datum premiéry je 17. ledna 2014.

čobčanské sdružení na cestE

výroční zpráva 2013
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Rozvaha k 31. 12. 2013
AKTIVA v tisících Kč

Dlouhodobý majetek celkem 3 194
- dlouhodobý hmotný majetek 3 539
- oprávky k dlouhodobému majetku -345
Krátkodobý majetek celkem 434
- zásoby 8
- pohledávky 26
- finanční majetek 391
- jiná aktiva 9
AKTIVA CELKEM 3 628

PASIVA v tisících Kč    
Vlastní zdroje celkem 3 625
- vlastní jmění 3 636
- výsledek hospodaření 2013 -11
Cizí zdroje celkem 3
- krátkodobé závazky 3
PASIVA CELKEM 3 628

Výsledovka
NÁKLADY v tisících Kč

Spotřebované nákupy celkem 213
- nákup materiálu 70
- drobný hmotný majetek 35
- energie 108
Služby celkem 174
- opravy 1
- cestovné 23
- spoje 18
- propagace 13
- školení 14
- pronájmy 33
- ostatní 72
Osobní náklady celkem 1 323
- mzdové náklady 1 012
- sociální a zdravotní pojištění 299
- ostatní osobní náklady 12
Ostatní náklady 4
Odpisy 63
NÁKLADY CELKEM 1 777

výroční zpráva 2013

finanční zpráva
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VÝNOSY v tisících Kč
Tržby celkem 222
Dotace celkem 1 220
- dotace MPSV ČR 1 015
- dotace Města Vsetín 100
- dotace Zlínský kraj 70
- dotace MŠMT ČR 35
Dary celkem 319
Jiné výnosy celkem 5
VÝNOSY CELKEM 1 766
Hospodářský výsledek roku 2013 -11

Náklady projektů v tisících Kč
Centrum Archa 1 297
Křižovatky 100
Hudebna 52

V roce 2013 pracovalo v Občanském sdružení NA CESTĚ celkem 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, v přepočtu na 3,8 úvazku. 
Kromě toho byla uzavřena řada dohod o provedení práce a jedna dohoda o pracovní činnosti. 
Dotace MPSV byla poskytnuta na projekt Centrum Archa, dotace Zlínského kraje na preventivní programy – projekt Křižovatky, MŠMT 
podpořilo vybavení hudební zkušebny.
Dary a granty v roce 2013 činily celkem 417 tis. Kč. Nadační příspěvek Nadace ČEZ a dary na pořízení nového plynového kotle nejsou 
součástí výsledovky. Nový kotel je technickým zhodnocením a zvýšil hodnotu dlouhodobého majetku.

Náklady

Výnosy

občanské sdružení na cestE

výroční zpráva 2013
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Veřejné zdroje
MPSV, Město Vsetín, Zlínský kraj, MŠMT

Nadace
Nadace ČEZ

Firmy
Indet Safety Systems a.s.
Forman Adamec a.s.
Lékárny PharmDr. Bohumila Hanáka
Austin Detonator s.r.o.
Kovar a.s.
Rovenika s.r.o.
Zásobování teplem Vsetín a.s.
Ing. Radim Kretík – IPK
Optimum - centrum pojištění, s.r.o.

Církve
Sbor Církve bratrské ve Vsetíně
Sbor Církve bratrské ve Zlíně

Dárci
Bělov Daniel, Cachnin Jiří, Daňa Petr, Davidová Jitka, Fišerová Mi-
luše, Friedrichová Hana, Hurta Petr, Hurta Tomáš, Hurtová Miriam, 
Chromčák Stanislav, Chromčáková Veronika, Chytil Ondřej, Ildža 
Miroslav, Kostelníková Jana, Kovářová Petra, Krestová Jana, Kutil-
ková Olga, Márová Pavla, Martináková Hana, Nosek Michal, Pecina 
Jiří, Růžička Jiří, Savková Ester, Skalková Hana, Slováček Martin, 
Slováčková Marta, Svoboda Tomáš, Svobodová Dagmar, Šenkeří-
ková Katarina, Šrámek Jiří, Šrámek Martin, Uhřík David, Zajíček 
Jan, Zajíček Vlastimil

Vážení přátelé, podporovatelé, dárci,
v této výroční zprávě jste se dočetli, jak se dařilo naší práci v roce 
2013. Jste to i vy, kteří jste pomohli prostřednictvím finančního či věc-
ného daru nebo svou dobrovolnou a nezištnou prací naplnit potřeby 
mladých lidí, se kterými pracujeme. I vy jste se tak zapojili do budová-
ní místa bezpečí a pomoci pro ty, kteří to potřebují, a podpořili aktivity, 
o nichž jsme zde psali. 
Vážíme si vaší přízně, důvěry i podpory a přejeme vám, abyste měli 
dobré dny, které budou přinášet radost nejen vám, ale i vašemu okolí.

Pracovníci Občanského sdružení NA CESTĚ

výroční zpráva 2013

špodekování


